МАЛДИВИ

10 дена / 7 ноќи / авион
МАЛДИВИ, Република Малдиви, е островска држава во Индијскиот океан, југозападно од Индијскиот
полуостров. Се состои од 1126 островчиња гупирани во 26 атоли, меѓу кои се околу 200 населени, а само 80 се
користат за туризам. Главен град е Мале кој брои 103.063 жители, а вкупна популација на Малдиви изнесува
околу 329.000 жители. Својата независност од Велика Британија, Малдиви ја стекнале 1965 година. Секој
хотелски ресорт представува “свет за себе”, па можете да уживате во недопрената природа,
морето, богатиот подводен свет и беспрекорните плажи.

Поаѓање: 21.01, 17.02, 10.03, 21.04, 12.05, 09.06.2020
Враќање: 30.01, 26.02, 19.03, 30.04, 21.05, 18.06.2020
1. ден Белград- Доха
Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Доха QR232 во 11:40 часот.
Слетување во 18:25 часот.

2.ден Доха- Малдиви
Продолжување на лет за Малдиви QR 672 во 02.10 часот.Слетување на аеродромот во Мале во 09:00
часот по локално време. Трансфер до хотелот. Сместување. Слободно време. Ноќевање.

3 – 8 .ден Малдиви
Ноќевање во одбраниот хотел на база полн пансион. Можност за организирање на факултативни
излети.

9. ден Малдиви -Доха
Појадок. Слободно време се до трансферот за летот за Доха QR675 во 20.20 часот. Слетување во 23.30
часот по локално време во Доха.

10. ден Доха - Белград
Продолжување на летот за Белград QR231 во 07:00 часот. Пристигнување на аеродромот Никола Тесла
во 10: 40 часот.

Хотел/услуга
Цена на аранжманот/ По лице во
1/2 соба

Sun Island Resort & Spa ****
FB

Јануари

Февруари

Март

Април

Мај/Јуни

1.715€

1.739€

1.645€

1.529€

1.335€

Во цената на аранжманот е вклучено:

Авионски превоз Белград-Доха-Малдиви-Доха-Белград

Аеродромски такси

Трансфер аеродром-хотел-аеродром

7 ноќевања во хотел на Малдиви на база полн пансион

Организација и реализација на програмата
Во цената не е вклучено:

Здравствено осигурување

Факултативни излети

Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:
Цената зависи од моментално расположливите места на aвио компанијата, како и расположливоста
на хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна
на хотелот.
Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противредност 1€=62 ден.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

